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Prinses Josephine Charlottelaan heeft nu ook eigen BIN
22/01/2021 om 18:10 doorBert Foubert

Sandra (rechts) en haar buren namen contact op met de politie voor de oprichting van een
nieuwe BIN. FOTO: BFS
SINT-NIKLAAS -

Sint-Niklaas heeft weer een nieuw Buurtinformatienetwerk. Met de oprichting van ‘BIN
Charlotte’ gaan buurtbewoners van de Prinses Josephine Charlottelaan nauwer samenwerken
met de lokale politie om inbraken tegen te gaan. “Ik ben altijd al alert geweest voor verdachte
zaken”, zegt Sandra Thijs, een van de initiatiefneemsters van het buurtinformatienetwerk.
Als inbrekers een slag willen slaan in Sint-Niklaas, hebben ze hun vluchtroutes maar uit te kiezen: De
N16, N41 en E17 zijn overal vlakbij. Net als de N70, die het verkeer naar al die uitvalswegen leidt. De
Prinses Josephine Charlottelaan is één van de straten op die N70, en is daarom extra gevoelig voor
inbraken. “Onze buurt is omringd met potentiële vluchtwegen”, vertelt buurtbewoonster Sandra Thijs.
“Ik ben altijd alert geweest en probeer verdachte dingen op te schrijven of door te geven aan de
politie”, vertelt Sandra. “Dat is alleen maar vermeerderd nadat ik twaalf jaar geleden zelf het
slachtoffer ben geworden van een inbraak. Dieven zijn toen ’s nachts binnengedrongen in de
drankenhandel die ik uitbaat in de straat. Het geeft een heel onaangenaam gevoel te weten dat er
iemand die je niet kent aan je spullen heeft gezeten. Toen waren er ook heel veel inbraken in de
buurt.”
Reden genoeg voor Sandra Thijs om samen met twee andere buurtbewoners Yves Vrebos en Evert
Verhelst contact op te nemen met de politie van Sint-Niklaas. “Toen ik zag dat er in andere wijken een
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buurtinformatienetwerk werd opgestart, wilde ik dat ook hebben in onze buurt”, zegt ze. “Eind 2019
hebben we de eerste gesprekken opgestart. Met succes, want deze week kunnen we BIN Charlotte
officieel voorstellen.”
Vijf netwerken
Het nieuwe buurtinformatienetwerk telt momenteel 45 leden. Die krijgen onder meer meldingen van
de politie als er verdachte zaken gebeuren in hun straat, en kunnen daardoor waakzamer zijn. Een
groot bord ter hoogte van het kruispunt van de Smisstraat met Driegaaienhoek kondigt de
aanwezigheid van het netwerk aan.
“In Sint-Niklaas zijn er momenteel vijf BIN-netwerken”, weten korpschef Gwen Merckx en
burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Het zijn telkens heel waardevolle samenwerkingen
waarmee we het veiligheidsgevoel verhogen. Ook het contact met de politie en de sociale interactie
tussen de leden wordt op die manier gestimuleerd.”
Ook heel wat buurgemeenten hebben BIN’s. De politiezone Waasland-Noord telt er momenteel 31. In
Temse zijn er twee actief en in Waasmunster drie.

v.z.w BIN Kenniscentrum | Veerstraat 164 - 2240 Zandhoven | 0629.943.833 | info@bin-plp.be | Tel - 0468 39 98 23 | www.bin-plp.be

